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ZINĪBU DIENA KANDAVAS NOVADĀ

Zinību diena Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā
Jau no pulksten deviņiem 1.septembra rītā līdz pat pieciem pēcpusdienā, Zinību dienas pasākumi norisinājās Kandavas novada mācību
iestādēs.
Kad dienas gaišās stundas arvien
sarūk, siltos vasaras vakarus pamazām
nomaina dzestrs drēgnums un dārzos
briest āboli, zied gladiolas un asteres, tas
viss kopā liecina, ka jaunais mācību gads
ir klāt.
“Pirmais septembris nāk ar pārmaiņām daudzu ikdienā, nāk ar jaunām cerībām, tikšanās prieku”.
“Septembris - tā ir laika zīme, kas
īpaši uzrunā ne tikai skolēnus un viņu
ģimenes, bet arī skolotājus.“
“Mēdz teikt, ka ar pacietīgu un neatlaidīgu darbu var panākt visu. Un, ja
mēs paskatāmies, ko spēj panākt ūdens

piliens, kurš gadu gadiem, pilot vienā un
tajā pašā vietā, var sadrupināt pat viscietāko akmeni, tad laikam ir jāpiekrīt tam.
Tāpēc šajā gadā novēlu pacietību un neatlaidīgu darbu, lai gūtu izcilus sasniegumus!”
Iepriekš citētās atziņas ir tikai neliela
daļa no uzrunām un vēlējumiem Zinību
dienā.
Šogad mācības novada skolās uzsāka 85 pirmklasnieki, kas ir par 12 mazāk
nekā bija pagājušajā gadā. Tendence,
skolēnu skaitam samazināties, vērojama
ne tikai mūsu novadā, bet visā Latvijā.
2016./2017. mācību gadā kopā novada
izglītības iestādēs mācīsies 1793 audzēkņi (Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā
403; Kandavas internātvidusskolā -355;
Zemītes pamatskolā – 90; Vānes pamatskolā – 122; Zantes pamatskolā- 121;

Cēres pamatskolā -92; Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā- 402).
Uzsākot jauno mācību gadu, skolotājus, skolēnus, vecākus un skolu darbiniekus sveica novada vadība- domes
priekšsēdētājs Normunds Štoferts un
priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģelis, kā arī Izglītības pārvaldes vadītāja
Silvija Tiltiņa, kuri apmeklēja Zinību
dienas pasākumus skolās. Tāpat kā katru gadu novada dome dāvināja pirmklasniekiem skolas somas.
Laimīgu, veiksmīgu, radošu jauno
mācību gadu! Lai jums un mums visiem
kopā šis gads izdodas! - tāds bija skolu
direktoru kopīgais vēlējums visiem jauno mācību gadu uzsākot.
Dagnija Gudriķe
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Sācies jaunais mācību gads. Kandavas novada prioritāte ir izglītība,
tāpēc mēs cenšamies padarīt skolu
vidi sakārtotu un skaistu, katru gadu
veicot labiekārtošanas darbus kādā no
mācību iestādēm, lai skolēni un skolotāji ar prieku katru dienu varētu doties uz skolu. Apsekojot novada skolas
pirms mācību gada sākuma, redzētais
mani iepriecināja. Es uzskatu, ka skolas jaunajam darba cēlienam ir labi
sagatavotas, esam pienācīgi pastrādājuši, lai sakārtotu gan pašas mācī-

bu iestādes, gan vidi ap tām. Paldies
skolu vadībai, skolu kolektīviem par
godprātīgo darbu, sagatavojot skolas
jaunajam mācību gadam. Arī kopīgais skolēnu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav daudz samazinājies. Vērojot kopīgo tendenci Latvijā,
saistībā ar iedzīvotāju izceļošanu un
skolēnu skaita samazināšanos, uzskatu, ka mūsu novadā situācija ir
samērā stabila.
Ir noslēgts līgums un tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi Kandavas
Mākslas un mūzikas skolā un tas ir
tālejošs ieguldījums interešu izglītībā, lai sakārtotu un uzlabotu skolas
vidi un mācību apstākļus.
Esam uzsākuši darbus arī pie
Kandavas pilsētas katlu mājas un siltumtrašu projekta īstenošanas. Tas
ir ilgtermiņa ieguldījums, kas nesīs
augļus nākotnē, bet protams, sagādās
iedzīvotājiem īstermiņa grūtības un
transporta kustības ierobežojumus.
Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem
vai nepalielināsies maksa par apkuri,
gribu aicināt nesatraukties, jo būvprojektu „Biomasas katlumājas izbūve Kandavā” un „Kandavas pilsētas

siltumtrašu pārbūve un izbūve” mērķis ir nodrošināt šo pakalpojumu pieejamāku, kvalitatīvāku un efektīvāku.
Katru gadu mēs cenšamies noasfaltēt un sakārtot kādu no pilsētas
ielām. Tā šovasar tika nomainīts asfaltbetona segums Kūrorta ielā un
noasfaltēta Dimžu iela, un iedzīvotāji
to jau ir novērtējuši.
Augustā novada delegācija viesojās Moldovā pie mūsu sadarbības
partneriem Ghelauzas pašvaldībā
un piedalījās Moldovas Republikas
neatkarības pasludināšanas 25.gadadienas svinībās. Salīdzinot dzīves un
darba apstākļus Latvijā un Moldovā,
ir redzamas krasas atšķirības. Mēs
bieži nenovērtējam to, kas ir labs pie
mums, esam neapmierināti ar stāvokli valstī, bet redzot situāciju pie mūsu
sadarbības partneriem, jāatzīst, ka tur
cilvēki dzīvo daudz savādāk, daudz
pieticīgāk, lai neteiktu vairāk.
Novērtēsim to, kas ir labs pie
mums, būsim pozitīvāki, atvērtāki,
pretimnākošāki!
Normunds Štoferts
Kandavas novada domes
priekšsēdētājs

STARPTAUTISKĀ SKOLĒNU NOMETNE KANDAVĀ
Pateicoties Lejres komūnas (Dānija) un Kandavas novada pašvaldības sadarbībai, no 22. līdz 26.augustam Kandavā norisinājās 4. nometne
“Camp-34”.
Nometnē piedalījās 22 skolēni no
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas,
20 viesi no Lejres pašvaldības skolām un
11 no Mērsraga vidusskolas.
Pirmajā dienā nometnes dalībnieki no Dānijas devās ekskursijā pa Vecrīgu un Jūrmalu, bet vakarā kopā ar viesiem no Mērsraga vidusskolas iepazinās
ar Kandavas skolēniem, kas viņus četras
dienas uzņēma savās ģimenēs. Pēc iepazīšanās spēles nometnes dalībnieki
dekupāžas tehnikā veidoja katrs savu
vizītkarti.
Nākošajā dienā skolēni pulcējās
sporta hallē, kur latviešu tautas deju
soļus mācīja atraktīvais skolotājs Gatis
Frīdenbergs. Skolēni rādīja sagatavotās
prezentācijas un stāstīja katrs par savu
skolu. Dienas otrajā pusē nometnes dalībnieki tika sadalīti piecās komandās un
devās pildīt foto orientēšanās uzdevumus, tā iepazīstoties ar Kandavu. Katrai
komandai pēc atgriešanās skolā vajadzēja izveidot nelielu video par to, kā veicies
ar uzdevumu izpildi. Vakarpusē skolēni
spēlēja dažādas spēles vai nodarbojās ar
sportiskām aktivitātēm pēc pašu izvēles.

Nometnes dalībnieki rosījās arī radošajās darbnīcās - lēja sveces Kandavas
amatniecības centrā, gatavoja pastkartes un sūtīja pa pastu, kā arī cepa pīrādziņus. Bet pēcpusdienas aktivitātes,
lielākoties tās bija nelielas ekskursijas pa
Kurzemi, organizēja katra ģimene pēc
savas izvēles. Ceturtā nometnes diena
tika pavadīta ar dažādām sporta aktivitātēm skolas stadionā un darbu pie
video prezentāciju veidošanas. Vakarā
nometnes dalībnieki kopā ar ģimenēm
satikās noslēguma pasākumā „Dižpriedēs”.
Jauniešiem tā bija lieliska iespēja iegūt jaunus draugus, papildināt savu vār-

du krājumu un radoši piedalīties sporta
un mākslas aktivitātēs.
Nometne pārmaiņus notiek gan Latvijā, gan Dānijā un nosaukums „Camp34” tai dots tādēļ, ka tā notiek kalendāra
34. nedēļā. Sadarbības projekta mērķis ir
iepazīstināt Dānijas skolēnus ar vienaudžu ikdienas gaitām Latvijā, paplašināt
redzesloku par latviešu tautas kultūru
un tradīcijām, attīstīt skolēnu radošumu
un uzlabot svešvalodu prasmes.
Projekta koordinatore Kandavā ir
angļu valodas skolotāja Danuta Dude.
Kristīne Čākure
skolotāja
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APBALVOJUMUS SAŅEM SKOLOTĀJI

no labās: Silvija Tiltiņa, Inguna Auziņa, Dace Grosa, Dzintra Tauriņa, Andra Vilkauša, Evita Švarca.
2.rindā no labās: Andris Bērziņš, Alfreds Ķieģelis, Dzintra Znatnaja, Ligita Botmane, Aiva Ķēniņa.
26.augustā Vānes kultūras namā
notika Kandavas novada izglītības
darbinieku konference, kurā tika godināti pedagogi un pasniegtas balvas
“Gada skolotājs 2016”.
Skolas gadi daudziem no mums
vienmēr atmiņā ir dzīvi. Klases biedri
bieži paliek draugi uz visu mūžu. Bet
skolotāji ir tie, kuriem ļoti bieži pasakām paldies tikai pēc gadiem. Mūsu
novadā ir skaista tradīcija, ikgadējā izglītības darbinieku konferencē, apbalvot
gada labākos skolotājus un pateikt viņiem paldies.
Ir ļoti svarīgi un nozīmīgi pateikt
paldies par grūto un atbildīgo darbu
skolotājiem, kuri šajā darbā pavadījuši
visu mūžu. Šogad balvu “Par mūža ieguldījumu izglītībā” saņēma Kandavas
internātvidusskolas skolotāja Dzintra
Tauriņa. “Darbs ar bērniem neļauj novecot!”, tā intervijā laikrakstam sacīja
Dzintra Tauriņa, kas darba gaitas Kandavas internātvidusskolā uzsākusi 1966.
gadā un atdevusi šim darbam pusi gadsimta- piecdesmit gadus. Un, kā viņa
pati apgalvo, vienmēr viegli atradusi
kopīgu valodu ar bērniem. Skolēni raksturo skolotāju Dzintru kā otro mammu- prasīgu un reizē sirsnīgu, ar labu
humora izjūtu. Kā internāta skolotāja
viņa veltījusi saviem skolēniem gan agras rīta, gan vēlas vakara stundas. Viņas
audzēkņi regulāri piedalījušies un ieguvuši apbalvojumus novada izstādēs un
dažādos Latvijas un starptautiska līmeņa vizuālās mākslas konkursos.
Balvu “Gada skolotājs 2016” pirmskolā saņēma Kandavas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes “Zīļuks” pedagoģe Ligita Botmane, kuru darba biedri
dēvē par kultūras nesēju pēc aicinājuma.
Viņa protot katrā bērnā atrast to dzie-

došo stīdziņu, kas turpmāk bērnu ievirza mūzikas pasaulē. Viņai darbā nav
sīkumu un viņas organizētie pasākumi
vienmēr esot pārdomāti un interesanti.
Kā sāķumskolas labākais pedagogs
balvu saņēma Kandavas internātvidusskolas skolotāja Evita Švarca, kurā, pēc
kolēģu teiktā, mīt spēcīgas, gudras un
prasmīgas skolotājas kodols. Viņai netrūkstot ideju, padoma un labu vārdu
katram, kam tas nepieciešams.
Balvu “Gada skolotājs” pamatskolā
saņēma Kandavas internātvidusskolas
pedagoģe Dace Grosa. Viņa māca skolēniem fiziku un prot ieinteresēt audzēkņus šī nepavisam ne vieglā priekšmeta
padziļinātā apguvē. Vecāki vēstulē par
skolotāju Daci Grosu rakstījuši, ka viņa
ir skolotāja ar lielo burtu.
Gada skolotāja balvu vidusskolas
pedagogu grupā saņēma Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolotāja Inguna Auziņa, kas savā darbā cenšas veidot patiesus, dzīves grūtības pārvarošus,
literatūru un latviešu valodu cienošus
jauniešus. Skolotāja Inguna ir idejām
bagāta, ar gudru padomu un asprātīgu
humoru īstajā vietā un laikā. Tajā pat
laikā, viņa nevairoties izteikt arī pamatotu kritiku un būt objektīva.
Profesionālās ievirzes pedagogu kategorijā balvu saņēma Kandavas Mākslas un mūzikas skolas pedagoģe Andra Vilkauša (Kairiša), par kuru viņas
audzēkņi un darba kolēģi teikuši tikai
labus vārdus. Visus vienmēr iedvesmojusi viņas labestība un dzīvesprieks.
Skolotāja Andra ir atvērta pārmaiņām
un inovācijām mūzikas teorijas un klavierspēles mācību darbā, atbalstot katra
audzēkņa individuālo izaugsmi. Šogad
Andras vadītā popgrupa “Taustiņi” piedalījās valsts un starptautiskajos kon-

kursos, iegūstot pirmās un otrās pakāpes diplomus.
Balvu “Gada skolotājs 2016” profesionālās izglītības pedagogu kategorijā
saņēma Kandavas Lauksaimniecības
tehnikuma pasniedzēja Dzintra Znatnaja, kas tehnikumā nostrādājusi jau divdesmit divus gadus. Ar skolotājas Dzintras profesionālās meistarības palīdzību
izglītojamās sagatavošanā- tehnikuma
audzēkne ieguvusi titulu Latvijas labākais jaunais pavārs.
Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu saņēma Aiva Ķēniņa- Kandavas
K.Mīlenbaha vidusskolas direktores
vietniece audzināšanas un ārpusstundu
darbā. Skolēni un darba kolēģi viņu novērtējuši dzīvesprieka, sirsnības, aizrautības un radošuma dēļ. Aiva ir prasīga
pret sevi un citiem, darbu veic precīzi
un prot radoši realizēt savas idejas.
Kandavas novada balvu “Gaismas
nesējs 2016” saņēma Latvijas Bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš. Kā, pirms
nominācijas paziņošanas, sacīja izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa,
ikdienā mēs darām darbus, par ko saņemam algu, bet ir ļaudis, kas dalās gan
dvēseles bagātībā, gan tīri praktiskās lietās. “Un tāds cilvēks ir Andris Bērziņš,
dāvājot Kandavas novada ģimenēm
dažādus pasākumus- koncertus, dzejas
lasījumus, interesantas tikšanās, piešķirot Latvijas Bērnu fonda un Amerikas
bērnu fonda stipendijas, dāsni daloties
ar savu deputāta kvotu, allaž atbalstot
kādu no novada skolām. Par to, mūsu
paldies!”
Šī diena bija svētki visiem, kas piedalījās, dāvājot emocionālus mirkļus
pirms atbildīgā darba cēliena- jaunā
mācību gada sākuma.
Dagnija Gudriķe
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NO BĒRNIEM VAR DAUDZ KO MĀCĪTIES!
Augusta nogalē novada izglītības darbinieku konferencē Kandavas
Lauksaimniecības tehnikuma pasniedzēja Dzintra Znatnaja saņēma balvu
“Gada skolotājs 2016”.
Piedāvāju interviju ar Dzintru Znatnaju.
Vai nosaukuma “Gada skolotājs
2016” iegūšana tev bija pārsteigums?
- Jā, tas bija liels pārsteigums, nebiju
pat iedomājusies, ka tā varētu būt. Kaimiņiene Tukumā mani apsveica ar apbalvojumu, jo bija izlasījusi informāciju
avīzē, bet es avīzi nebiju lasījusi. Tas bija
patīkams pārsteigums.
Vai šis bija pirmais apbalvojums,
ko esi saņēmusi savā skolotājas darba
mūžā?
- Nē, vienreiz jau esmu apbalvota1999.gadā, toreiz saņēmām pildspalviņas, viss notika daudz vienkāršāk, no
tehnikuma apbalvoja vēl četrus pasniedzējus. Atmiņā palicis, ka apbalvoti tika
skaitliski daudz vairāk skolotāju no visām mācību iestādēm.
Cik gadus Tu strādā Kandavas
tehnikumā? Kādus priekšmetus pasniedz?
- Aiz muguras jau divdesmit divi
nostrādāti gadi. Pasniedzu ēdienu gatavošanas mācību prakses, saimniecisko
dienestu teoriju un praksi, bāru servisu,
vārdu sakot, profesionālos priekšmetus,
kas saistīti tieši ar ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumiem.
Tev patīk tavs darbs?
- Jā, patīk! Man patīk strādāt ar bērniem, ir interesanti, katru gadu viņi ir
tik dažādi!
Kādas bija tavas darba gaitas,
pirms atnākšanas uz tehnikumu?
- Esmu strādājusi Tukuma rajona
patērētāju biedrības Kandavas iecirknī
par tehnoloģi, vadītāju, kad 1992.gadā
sākās lielās pārmaiņas, nedaudz pastrādāju SIA, nedaudz bērnudārzā par grāmatvedi un tad saņēmu uzaicinājumu
strādāt tehnikumā. Ar tehnikumu esmu
bijusi saistīta arī agrāk, kad 1982.gadā
pabeidzu augstskolu, nācu šeit uz kvalifikācijas eksāmeniem un pavāru eksāmeniem kā žūrijas komisijas locekle.
Vienu gadu pat nostrādāju, pasniedzu
ēdināšanas uzņēmumu darba organizāciju.
Atgriežoties vēl tālākā pagātnē,
gribu jautāt- vai esi dzimusi kandavniece?
- Jā, (smejas) iedzimtā kandavniecetā vēsta ieraksts manā dzimšanas apliecībā -esmu dzimusi Kandavas slimnīcā.
Šeit dzīvojuši jau abi mani vecvecāki.
Vecmāmiņa no tēva puses dzīvoja tepat pie Kandavas, bet no mātes puses,
nedaudz aiz Rūmenes, arī Kandavas

pagastā. Esmu beigusi Rūmenes pamatskolu. Mācījos Rūmenes muižā, tagad
tik sakoptajā, skaistajā atjaunotajā ēkā.
Man prieks, ka šī vieta atguvusi savu
skaistumu, ir atjaunota, jo kādu laiku tā
bija pamesta. Rūmenē mācījos no pirmās līdz ceturtajai klasei, ēkā atradās arī
kolhoza kantoris, ēdnīca, kurā ēdām arī
mēs- skolēni, bibliotēka ar vērtīgām grāmatām, tā bija izvietota muižas galā uz
dīķa pusi. Mūs mācīja skolotāja Ērliha.
Muiža toreiz bija samērā labi uzturēta,
skolēni vasaras darbos palīdzēja uzkopt
skolas apkārtni, ravējām puķu dobes,
uzturējām kārtībā terases, plašo parku.
Pēc Rūmenes skolas beigšanas atnāci mācīties uz Kandavu?
- Jā, iestājos Kandavas vidusskolā.
Vidusskolā man bija brīnišķīga audzinātāja Lilija Vilcāne, vienmēr ļoti izturēta,
mierīga, bet, ja ko teica, tad - kā naglai
uz galvas. Viņu vienmēr ar mīlestību
atceros. Pabeidzu vienpadsmito klasi un devos mācīties tālāk uz Latvijas
lauksaimniecības akadēmiju Jelgavā par
pārtikas tehnologu. Pirms tam gan gadu
vēl nostrādāju ēdnīcā par grāmatvedikalkulatori.
Tev patika tā papīru būšana?
- Nē, ļoti nepatika! Bet es to labi iemācījos. Kaut kā dzīve tā izveidojās, sākumā gāja pagrūti, bet vēlāk iemanījos,
iepatikās…
Tad tu tos skaitļus piejaucēji?
- Jā, piejaucēju!(smejas) Mamma sacīja, ka bērnībā man matemātika nemaz
nav bijusi pie sirds, ļoti grūti gājis pirmajā klasē ar to mācīšanos.
Tas nozīmē - nav teikts, ka tas, kas
sākumā nepatīk, vēlāk nekļūst mīļš?
- Izrādās, ka tā tiešām ir! Es pati to
neatceros, atmiņā palicis tikai fakts, ka
kaut kas nepadevās, raudāju, nevarēju
iemācīties… un izrādās- tā bijusi matemātika.
Vai pēc akadēmijas beigšanas uzreiz atgriezies Kandavā?
- Jā, sāku strādāt, kā jau iepriekš minēju, Tukuma rajona patērētāju biedrībā
par Kandavas iecirkņa tehnoloģi.
Kandavā arī izveidoji ģimeni?
- Jā, man ir trīs bērni – meita, divi
dēli un divi mazbērniņi. Meita strādā
Vācijā, dēls Anglijā, bet jaunākais dzīvo un strādā Tukumā. Meita pabeidza
Latvijas Universitāti, abi dēli Kandavas
tehnikumu, viens - automehāniķus,
otrs- pavārus. Mazmeitiņai Elzai ir seši
gadi, Ernestiņam – trīs gadiņi.
Kuri ir tie brīži, kad tu izjūti prieku un gandarījumu par savu darbu ar
jauniešiem?
- Tie ir brīži, kad viņi mani atceras
pēc gadiem, brauc ciemos, apsveic, kad
no viņiem nāk tas sirds siltums, kuru

Dzintra Znatnaja un Labākā
jaunā pavāre 2016 –
Kristiāna Šteinfelde
sajūtu bieži. Tādu mīļu sirds siltumu.
Arī pagājušajā gadā- negaidīti uz manu
dzimšanas dienu atbrauca gandrīz viss
kurss audzēkņu. Viņu ierašanās man
bija tik patīkams pārsteigums! Tik sirsnīgi mīļa atbraukšana ciemos! Ir daudz
audzēkņu, kas mani atceras pēc gadiem
un interesanti, ka bieži tie ir audzēkņi,
kas mācību gados vairāk rāti, ar kuriem
vairāk strādāts, lai viņi pabeigtu tehnikumu. Viņi satiekot pasaka-paldies!
Varbūt vari nosaukt dažus savus
audzēkņus, kas guvuši labus panākumus turpmākajā dzīvē pēc tehnikuma
beigšanas?
- Tādu ir vairāki, piemēram, Uldis
Rozentāls, “Talsu piensaimnieks” ražošanas un realizācijas daļas vadītājs,
Reinis Zeminskis, kas izveidojis savu
celtniecības firmu, gan pilnīgi pretēji
apgūtajam arodam tehnikumā. Šī gada
absolvente Kristiāna Šteinfelde, piedalījusies daudzos konkursos un ieguvusi „Jaunais pavārs 2016” titulu. Patreiz
viņa gatavojas pirmajam Baltijas valstu
kulinārijas konkursam “Baltic Culinary
Heritage 2016”, kas notiks 9.septembrī
Ķīpsalā. Latvijas komandā startēs trīs
dalībnieki- Ina Poļiščenko, Dinārs Zvīdriņš un Kristiāna Šteinfelde. Komandas menedžeris ir Viesturs Lasmanis.
Kristiāna gatavojas arī dalībai konkursā
“EuroSkill 2016”, kas notiks Zviedrijā
Gēteborgā no 30.novembra līdz 4.decembrim. Viņas treneris ir atpazīstamību ieguvušais pavārs Raimonds Zommers, arī mūsu audzēknis, kuram mācīju prečzinību un kulinārijas praksi. Pēc
tehnikuma beigšanas, Kristiāna sākusi
strādāt Raimonda restorānā Entresol un
turpinās izglītoties Informācijas sistē-

AKTUALĀ INTERVIJA
mas menedžmenta augstskolā.
Arī ikdienas darbs mēdz sagādāt
prieku, vai ne?
- Protams, audzēkņi ir tik dažādi!
Strādājot ir dažādi interesanti notikumi, bērni ir izdomas bagāti, man ir interesanti ar viņiem strādāt. Redzēt, kā
viņi mainās, kādi ir atnākot mācīties un
kādi beidzot tehnikumu. Katrs audzēknis jāpieņem tāds, kāds viņš ir, esam
kopā veselus četrus gadus. Esmu daudz
no bērniem mācījusies, konstatējusi,
ka viņi ļoti labi redz, kā skolotājs jūtas.
Ar saviem audzināmajiem esmu atklāta, vaļsirdīgi parunājamies, viņi to prot
novērtēt. No viņiem daudz var mācīties,
viņu redzējums mēdz atšķirties no manējā, bet kur ir teikts, ka taisnība ir tikai
pieaugušajam?!
Pa šiem gadiem, vērojot jauniešus,
kādi viņi bija toreiz, kad sāki strādāt
par skolotāju un tagad, vai ir redzamas

DOMES LĒMUMI
krasas atšķirības?
- Jaunieši ir tādi paši kā agrāk, protams, ir vairāk pieejamas dažādas informācijas tehnoloģijas, bet atceroties
pirmos audzēkņus pirms divdesmit gadiem, tāpat bija tādi, kas labi strādāja,
citi, kas gribēja vieglāk tikt cauri… Atklāti sakot, es nekad nedomāju, ka strādāšu par skolotāju! Man ļoti patika daba,
kādreiz organizēju dažādus pārgājienus,
gribēju iet studēt ģeogrāfiju, bet papētīju
darba iespējas pēc augstskolas beigšanas
un sapratu, ka tad man būs jāstrādā par
skolotāju un to es negribēju! Izstudēju
par pārtikas tehnologu un mani atkal
aicināja strādāt par skolotāju. Tehnikuma vadība vismaz trīs reizes piedāvāja
darbu, vienmēr atteicu, jo negribēju būt
skolotāja. Zīmīgi, ka pirms atnākšanas
uz šejieni, redzēju sapnī skaistu sievieti
baltā kleitā, bet otrā dienā ēdināšanas
pakalpojumu nodaļas vadītāja Lilija
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Ķieģele piedāvāja darbu tehnikumā. Un
tā es te nokļuvu un strādāju jau vairāk
nekā divdesmit gadus. Tāpēc esmu secinājusi, lai kādus līkločus met dzīve, tu
tomēr nonāc tajā vietā, kur tev jābūt.
Tagad dzīvo Tukumā un uz darbu
iznāk braukāt, vai nav grūti?
- Ja pierod agri celties, laikus iet gulēt, šis ritms iestrādājas un nemaz nav
grūti. Kad saulei lecot, eju pāri Abavas
tiltam, ir migla un zirnekļu tīkli zālē
mirguļo, tas ir tik burvīgi!
Varbūt vēlies saviem audzēkņiem
kaut ko novēlēt uzsākot jauno mācību
gadu?
- Lai viņi ir sirds cilvēki, lai nepadodas pie pirmajām grūtībām, lai ir radoši un izturīgi, atbalsta un saprot viens
otru, lai viņiem viss izdodas un veicas.
Lai viņi sapņo un piepilda savus sapņus!
Intervēja
Dagnija Gudriķe

DOMES SĒDĒ 2016.GADA 25.AUGUSTĀ PIEŅEMTIE LĒMUMI
Nolēma
Ar 2016.gada 1.septembri pirmsskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem Kandavas novadā noteikt slodzi 0,833, algas
likmi 620 EUR, algu par slodzi 516,46
EUR, pašvaldības piemaksu 41,65 EUR
un piemaksu skolotāju palīgiem 20 EUR
mēnesī un nepieciešamo finansējumu
26612 EUR algu apmaksai 2016.gada
četros mēnešos (septembris, oktobris,
novembris un decembris) paredzēt no
papildieņēmumiem 2016.gada domes
pamatbudžetā.
Atlikt jautājuma par domes izpilddirektora E.Dudes pārskatu par sociālā
attīstības un ekonomiskā plāna izpildi
2016.gada 1.pusgadā izskatīšanu uz š.g.
septembra domes sēdi.
Pieņemt zināšanai E.Dudes sagatavoto informāciju par ugunsdzēsības
jautājumiem Kandavas novadā un uzdot Juridiskās un personāla nodaļas
vadītājai A.Alasei izstrādāt un iesniegt
š.g. oktobra komiteju sēdēs grozījumus
Kandavas novada domes noteikumiem
“Par finansējuma piešķiršanas kārtību
biedrībām un nodibinājumiem”, paredzot finansēšanas kārtību Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai tai noteikto funkciju nodrošināšanai.
Atsavināt nekustamo īpašumu –
dzīvokli Nr.1, „Robežnieki 3”, Kandavas
pagasts, Kandavas novads, nosakot atsavināšanas veidu- nomaksu ar termiņu līdz 1 (vienam) gadam, par atlikto
maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas daļas un par pirkuma līgumā
noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru kavējuma dienu un

pārdošanas cenu EUR 7500.
Nodot tiesu izpildītājiem izpildei
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no četrām
personām.
Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītājai Silvijai Tiltiņai nodot un
Kandavas novada domes priekšsēdētāja
vietniekam Alfredam Ķieģelim pieņemt
materiālā atbildībā pamatlīdzekļus Skolas ielā 18, Kandavā un Sabiles ielā 12,
Kandavā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.
Izīrēt Jaņinai Tikotai pašvaldības
sociālo, daļēji labiekārtotu divistabu
dzīvokli “Aizdzires skola”-9, Valdeķi,
Kandavas pagasts, Kandavas novads ar
kopējo 58,61 m2, dzīvokļu īres līgumu
noslēdzot uz sešiem mēnešiem, Alvim
Karalim pašvaldības labiekārtotu vienistabas dzīvokli “Ezerkrasti”-8, Zemīte,
Zemītes pagasts, Kandavas novads, ar
kopējo platību 35,9 m2, dzīvokļu īres
līgumu noslēdzot uz vienu gadu, Andrim Arājam pašvaldības nelabiekārtotu
dzīvokli (apdzīvojama virtuve) Lielā ielā
51-5, Kandava, Kandavas novada, ar kopējo platību 19,4 m2, dzīvokļu īres līgumu noslēdzot uz vienu gadu, Līgai Pūķei pašvaldības labiekārtotu vienistabas
dzīvokli Zīļu ielā 12-27, Kandavā, Kandavas novadā ar kopējo platību 35,3 m2,
dzīvokļa īres līgumu noslēdzot uz darba
tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā
uz trim gadiem un Aleksandram Legzdiņam pašvaldības labiekārtotu vienistabas dzīvokli Kūrorta ielā 7-20, Kandavā, Kandavas novadā ar kopējo platību
35,6 m2, dzīvokļa īres līgumu noslēdzot
uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne
ilgāk kā uz trim gadiem.
Nodot ar 2016.gada 1.septembri lab-

iekārtotu vienistabas sociālo dzīvokli
Skolas iela 9-20, Zante, Zantes pagasts,
Kandavas novads ar kopējo platību 35,7
Kandavas novada domes pašvaldības
aģentūrai „Kandavas novada sociālais
dienests” bezatlīdzības lietošanā, apsaimniekošanā un tālākai izīrēšanai.
Apstiprināja
Kandavas novada domes saistošos
noteikumus Nr.7 “Grozījumi Kandavas
novada domes 2016.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 “2016.gada
pamatbudžets un speciālais budžets” (ar
saistošajiem noteikumiem var iepazīties
Kandavas mājas lapā www.kandava.lv
vietnē – pašvaldība- budžets)
Kandavas novada domes saistošos
noteikumus Nr.8 “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. Saistošie noteikumi Nr.8 “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību
Kandavas novada profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs” spēkā stāsies nākamajā dienā pēc publikācijas pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis” (ar saistošo noteikumu
projektu var iepazīties Kandavas mājas
lapā www.kandava.lv vietnē – pašvaldība- saistošie noteikumi – saistošo noteikumu projekti)

Kārtējās komiteju
sēdes notiks 2016.gada
22.septembrī plkst.13.00,
domes sēde 2016.gada
29.septembrī plkst.13.00
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MŪSU PASTĀ

KANDAVAS NOVADA DELEGĀCIJA VIESOJAS MOLDOVĀ
No 25.- 31.augustam Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds
Štoferts, domes izpilddirektors Egīls
Dude, Kultūras pārvaldes vadītāja Ziedīte Začeste un domes nekustamo īpašumu nodaļas juriste Anita Šimkēviča
viesojās Moldovā pie sadarbības partneriem Ghelauza r-l Strășeni pašvaldībā,
lai apmainītos pieredzē un stiprinātu
starptautisko sadarbību.
Apmeklēt Moldovu novada delegāciju uzaicināja Ghelauzas mērs Nicoleta
Malai, lai sadarbības partneri labāk iepazītu Moldovu, tās ciematus un parādītu, kā strādā iestādes un uzņēmumi, kā
arī, lai piedalītos Moldovas Republikas
neatkarības pasludināšanas 25.gadadienas svinībās.
Moldovas Republikas neatkarības
25. gadadienā 27. augustā delegācija piedalījās oficiālajā pieņemšana pie Straseni rajona priekšsēdētāja Mihail Popa,
oficiālajā gājienā- parādē un ziedu nolikšanā pie brīvības cīnītāju pieminekļa.
Par godu neatkarības 25. gadadienai Straseni kultūras namā tika rīkots
koncerts, kuru atklāja Straseni priekšsēdētājs Mihail Popa un pārējie viesi no
sadarbības valstīm un arī no Latvijas.
Koncertā uzstājās labākie dziedātāji un
izpildītāji, kā arī tika izpildītas Moldovas tautas dejas.
Pieredzes apmaiņas laikā Kandavas
novada delegācija pabija vietējā muzejā,
kultūras namos, bērnu dārzos, bibliotēkā, klosterī Capriana. Tika rīkotas tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem(grodu un
grodu vāku ražošana, koka mucu ražošana un atjaunošana, vīna ražotne).
Pateicoties Ghelauza mēram Nicoletai Malai, delegācijai bija iespēja
apmeklēt parlamenta ēku, kas atrodas
Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā, kur

Kandavas novada delegācija viesošanās laikā Ghelauzas pašvaldībā
tika organizēta tikšanās ar deputātiem
un izrunāti jautājumi par Latviju pirms
un pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, par
Moldovas iespējām pildīt Eiropas Savienības izvirzītās prasības Moldovai,
pirms tā tiek uzņemta Eiropas Savienībā.
Delegācijai tika rīkota ekskursija
uz Kišiņevas seno pilsētas kompleksu,
klosteri un baznīcu, kas atrodas Starij
Orhei un ir kā Moldovas brīvdabas muzejs. Šeit bija iespēja izjust tautas vēsturi, kultūru un tradīcijas, kas veidojušās
gadsimtiem ilgi.
Delegācija iepazina Moldovas neizmērojamo viesmīlību, uzņemot viesus
savās mājās, iepazina tradicionālo virtuvi, tradicionālās dziesmas, dejas, kultū-

ru kopumā.
Sadarbības līgums starp Ghelauza
pašvaldību (Moldovas Republika) un
Kandavas novada pašvaldību(Latvijas
Republika), tika parakstīts 2015.gada
27.oktobrī, lai veicinātu pieredzes apmaiņu vietējo ekonomikas, sociālās un
ekoloģiskās attīstības programmu sagatavošanā un ieviešanā; radītu iespējas
ieviest kopīgus projektus ekonomikas,
sociālo jautājumu un pakalpojumu
sniegšanas iedzīvotājiem jomās; kā arī,
lai organizētu kopīgus pasākumus, popularizētu moldovu un latviešu nacionālās tradīcijas un kultūras mantojumu
starp iedzīvotājiem.
Delegācijas vārdā Anita Šimkēviča

NOVADA BĒRNI ATPŪŠAS NOMETNĒ APŠUCIEMĀ
Desmit dienas augustā Zantes un
Kandavas novada bērniem tika organizēta vasaras nometne Apšuciemā,
kurā piedalījās piecdesmit dažāda vecuma bērni. Par aktivitātēm, jautrību
un drošību rūpējās divpadsmit darbinieki- audzinātājas, brīvprātīgās meitenes un medicīnas darbiniece.
Jau pirmajā dienā bērniem patiesu
prieku sagādāja ekskursija uz Valguma
baskāju taku. Nometnes laikā bērni ne
tikai atpūtās, bet apguva arī dažādus
rokdarbus- kvīlingu, rotu gatavošanu no
māla un filca, lavandas maisiņu šūšanu,
akmentiņu apgleznošanu, smilšu figūru
veidošanu, galda spēļu gatavošanu un

MŪSU PASTĀ
citas interesantas lietas.
Saulainā laikā bērni sportoja pie
jūras un nometnes pagalmā. Lai arī
laiks mūs nelutināja dabūjām papeldēt
jūrā, devāmies garākā pārgājienā līdz
Plieņciema Baltajai kāpai, veidojām
smilšu figūras jūras krastā. Sportiskās
aktivitātes neapsīka pat lietainajās dienās, jo sportot varēja telpās.
Pasaku pēcpusdienā tika izlozētas
un pa grupām izspēlētas dažādas pasakas, kurās katram nometnes dalībniekam bija sava loma. Prieks bija par to,
ka nebija vienaldzīgo un neviens nestāvēja malā. Bērni apguva arī orientēšanās
prasmes, jo bija jāatrod kontrolpunkti
nometnes apkārtnē. Pēdējā punktā kat-

VĒSTURE
ru grupu sagaidīja pārsteiguma balvas.
Lielākie bērni paši pēc savas iniciatīvas bija izdomājuši un sagatavojuši
pārbaudījumus audzinātājiem un darbiniekiem. Šī pēcpusdiena izraisīja lielu
jautrību.
Nometnes pēdējā dienā notika „Talantu šovs”, kurā bērni izpaudās kā katrs
to vēlējās- dziedāja, dejoja, vingroja,
skaitīja dzejoļus, rādīja dažādus trikus
un eksperimentus. Koncerts noslēdzās
ar disko balli.
Nometnē bērni varēja savstarpēji
iepazīties, sadraudzēties, jautri pavadīt
laiku un nodibināt jaunus kontaktus.
Pēdējās stundas pirms došanās mājās gan bija tādas skumjākas, neiztika
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bez asarām, jo negribējās šķirties no
jaunajiem draugiem.
Šīs skaistās desmit dienas nebūtu
bijušas iespējamas bez Latvijas Bērnu
fonda palīdzības nometnes sponsorēšanā, bez autobusa, kas aizveda un atveda
visus un ko nodrošināja novada dome,
bez gardajām maltītēm, kuras gatavoja
jaukās pavāres, un bez daudzu citu cilvēku atbalsta un līdzi darbošanās.
Ļoti vēlamies, lai šādas nometnes
būtu arī turpmāk, jo tajās bērni atraisās, jūtas priecīgi, laimīgi, apgūst jaunas
prasmes būt kolektīvā ārpus mājām un
mācās paši rūpēties par sevi.
Nometnes dalībnieku vārdā
audzinātāja Anita Krūtaine

KANDAVAS KĀRĻA MĪLENBAHA PAMATSKOLAS TAPŠANA
Pirms 80 gadiem Kandavā tika atklāta ēka, kas pilsētas rotas un lepnuma
stāvokli nav zaudējusi arī mūsdienās.
Kandavas Kārļa Mīlenbaha apvienotās
pamatskolas jaunbūve tālaika presē vairākkārt tika nosaukta gan par staltāko,
gan modernāko skolas ēku Talsu apriņķī
un plašākā apkārtnē.
Skolas atklāšana šķietami organiski
iekļāvās vienā no ulmaņlaiku kampaņām – intensīvā lauku skolu celšanā un
remontēšanā, taču Kandavā skolas būvdarbi bija aizsākušies ilgi pirms Vadoņa
nākšanas pie varas, un skolas celšanas
iniciatori un veicēji nebija republikas
valdība, bet gan vietējā pašvaldība.
Jaunas pamatskolas celšana pirmkārt bija nepieciešamība nodrošināt
skolēniem pienācīgus mācību apstākļus.
Kopš 1925.g. Kandavas apvienotajā pamatskolā mācījās vairāk nekā 300 skolēni un strādāja 8 skolotāji. Mācības notika divās ēkās: vecajās Kandavas pagasta
skolas telpās Sabiles ielā 8, un bijušajā
Kandavas pilsētas skolas ēkā Lielajā ielā
9. Telpas abās ēkās neizcēlās ar plašumu,
neērtības sagādāja to saimnieciskā apgāde un apsaimniekošana.
Situāciju nevarēja atrisināt ar esošo
telpu remontiem, tādēļ Kandavas pagasta un pilsētas valdes kopīgi izveidoja
skolas būves komisiju, ko vadīja Kandavas pamatskolas pārzinis Pēteris Kalniņš
– cilvēks, kurš pie jaunbūves ir pielicis
visvairāk pūļu. Viņš par skolotāju strādāja kopš 1899.g., bet Kandavas pamatskolas pārzinis bija kopš 1918.gada. Viņš
bija arī aktīvs sabiedrisks darbinieks, ilgus gadus vadīja kori un amatierteātra
izrādes Kandavā.
Kandavas apvienotās pamatskolas
būvprojektu pašvaldības pasūtīja arhitektam no Rīgas Frīdriham Skujiņam,
un projekts tika izstrādāts 1929.g. F.
Skujiņš ir projektējis vairākas Latvijas
mēroga monumentālas un funkcionāli modernas ēkas: Tiesu pili (tagadējo

Ministru kabineta ēku) Rīgā, vairākas
sanatorijas kompleksa ēkas Ķemeros, kā
arī psihoneiroloģisko slimnīcu Jelgavā.
Aplūkojot būvprojektu, jāsecina, ka tas
bez izmaiņām arī tika īstenots. Modernās ēkas būvēšanas izmaksas nebija zemas - 151 000 lati, tomēr pašvaldība vēlākajos gados necentās ietaupīt uz ēkas
kvalitātes vai ērtību rēķina.
Pamati jaunbūvei Kandavas redzamākajā vietā tika ielikti 1930.g., bet
būvlaukums bija sagatavots jau gadu
iepriekš. Būvuzņēmējs bija D. Telle, bet
darbus vadīja inženieris F. Jirgens, kuri,
tāpat kā arhitekts, bija pieaicināti no
Rīgas. Kad bija izbūvētas pagrabtelpas,
būvdarbi uz diviem gadiem apstājās līdzekļu trūkuma dēļ. Saņemot līdzfinansējumu no valsts, darbi atsākās 1934.g.
vasarā. Iesaistot darbos vecākus un iedzīvotājus, celtniecības izmaksas pašvaldībai izdevās samazināt uz 120 000
Ls. Bez tam pēc P. Kalniņa iniciatīvas
tika rīkoti dažādi labdarības pasākumi
skolas būves budžeta papildināšanai.
Jau 1935.g. pavasarī Latvijas Universitātes Studentu vienību savienība jaunajai Kandavas pamatskolai bija ierīkojusi 2 ha lielu dārzu no vairākām daļām:
košuma dārzs, sakņu dārzs, koku stādu
audzētava jeb kokskola, lauksaimniecības izmēģinājumu lauciņš, botāniskais
dārzs, lauku māju parauga košumdārziņš un rotaļu – sporta laukums. Studentu vienību savienība bija dibināta
1925.g., un katru gadu dažādās Latvijas
vietās tā veica labiekārtošanu, ierīkoja
piemiņas vietas, atjaunoja ēkas un sagādāja aprīkojumu lauku skolu klasēm.
Jāatzīmē, ka tamlīdzīgu dārzu pie skolas
nebija iespējams atrast plašā apkārtnē.
Jaunajā skolas namā atradās 8 klases,
kas bija paredzētas 350 skolēniem, plaša
zāle, rokdarbu klase, virtuve mājturībai,
garderobe, dzīvoklis pārzinim un apkalpotājam. Pēc jaunākajiem tehnikas
atzinumiem tika ierīkota elektriskā ap-

gaismošana, centrālapkure, kanalizācija
un citas labierīcības, kādas tolaik nebija
nevienā Kandavas publiskajā vai privātajā ēkā.
Jaunuzceltās skolas ēkas atklāšana
notika 1936.g. 6. septembrī, un tajā netrūka ulmaņlaiku pasākumiem raksturīgās pompozitātes. Piebraucamā ceļa galā
bija uzcelti rudens ziediem, zaļumiem
un karogiem greznoti vārti ar uzrakstiem: ”Izglītību, vienprātību, tēvzemes
mīlestību meklēsim” un ”Cēlas domas,
stipru gribu, siltas sirdis turēsim”.
Svinīgā akta sākumā būvmeistars D.
Telle pasniedza atslēgas izglītības ministrijas pārstāvim, tautskolu direktoram
J. Pumpītim, kurš savukārt tās nodeva
skolas pārzinim P. Kalniņam. Iesvētīšana notika pēc ienākšanas jaunās skolas
zālē, un to veica mācītājs R. Zariņš no
Kandavas un J. Volbergs no Tukuma.
Pēc iesvētīšanas Kandavas pagasta
vecākais J. Baimanis paziņoja, ka pilsētas un pagasta pašvaldības nolēmušas
skolu nosaukt par Mīlenbaha pamatskolu, lai godinātu slaveno valodnieku, kurš
Kandavas apkārtnē dzimis un audzis,
bet Kandavā guvis izglītību. Svētkos bija
ieradies arī valodnieka dēls, Rīgas pilsētas valdes sekretārs Kārlis Mīlenbahs ar
kundzi.
Tautskolu direktors nodeva sveicienus no izglītības ministra A. Tenteļa,
un, plašākā runā pakavējies pie jaunā
laikmeta ideoloģijas, novēlēja, lai skolas
nams būtu gudrības un saprāta, arkla un
turpinājums 8.lpp.
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turpinājums no 7.lpp.

lauksaimniecības sargātājs.
Pēc himnas nodziedāšanas tika nolasīts K. Ulmaņa apsveikums: ”No sirds
apsveikdams Kandavas jaunā skolas
nama iesvētīšanas svinību dalībniekus,
ar prieku novēlu, lai jaunās celtnes sienās arvienu valdītu centības un saskaņas
gars, kas vestu Kandavas lauku un pilsē-

PROJEKTI
tas jaunatni jo stipru dzīvē un darbā par
mūsu dzimtās zemes gaišāku un laimīgāku nākotni.”
Sekoja sveicieni no citām, mazāk
augstām valsts amatpersonām. Iekšlietu ministra I. Gulbja vārdā apsveikumu nodeva pašvaldību departamenta
revidents Šnitke. Pārskatu par skolas
būvdarbiem sniedza Kandavas pilsētas
galva K. Kārkliņš.

Svinības noslēdza koncerts, kurā
muzicēja Kandavas Sadraudzīgās biedrības koris P. Janča vadībā, operdziedātāja A. Ludiņa, radiofona vijoļvirtuozs
A. Madrevičs un pianists H. Štrauss.
Tam sekoja Kandavas aizsardžu sarūpētās vakariņas.
Agris Dzenis,
Kandavas novada muzeja
vēsturnieks

IZGLĪTOJOŠA NODARBĪBA LAUKU SĒTĀ “INDĀNI”
21.augustā projekta „Dari, baudi, dalies Kandavas novadā” ietvaros,
kuru realizē nodibinājums Kandavas
novada Iespēju fonds ar Borisa un Ināras Teterevu fonda finansiālu atbalstu,
lauku sētā „Indāni” notika vasaras
izglītojoši informatīvā nodarbība projektā iesaistītajām ģimenēm.
Uz nodarbību tika aicinātas visas
ģimenes no Kandavas novada, kuras
pavasarī iesaistījās projektā un saņēma
sēklas un stādus. Nodarbībā piedalījās
45 dalībnieki. Ģimenes kopā ar bērniem bija uzaicinātas pavadīt laiku „Indānu” sētā un kopīgi atpūšoties apgūt
zināšanas pārtikas sagatavošanā ziemas
krājumiem. „Indānu” saimniece Signe
Ezeriņa laipni izrādīja savu sētu un pēc
iepazīšanās un savstarpējās pieredzes
apmaiņas par vasarā izdarīto, aicināja
pieaugušos iesaistīties nodarbībā, kurā
apguva ābolu/piparmētru ievārījuma
un kabaču sautējuma sagatavošanu.
Produkti tika pagatavoti tā, lai iepildot
burkās, tie būtu piemēroti ilgstošai glabāšanai. Visi kopā gatavoja arī pusdienu
zupu no dārzeņiem un bekām. Bērni
tajā laikā darbojās sportiskās aktivitātēs
Līgas Rozes vadībā un ieguva jaukus sejas zīmējumus un hennas tetovējumus.
Sejas zīmējumus veica brīvprātīgā projekta dalībniece Annija Šloža, bet hennas tetevējumus darināja Krista Kirillova.
Interesantu stāstījumu par vēsturiskajiem ēšanas paradumiem un ēdienu bija sagatavojusi Kandavas novada
Iespēju fonda Uzraudzības komitejas
locekle Aksilda Petrēvica. Pēc aktīvās
darbošanās visi pulcējās uz piknika pus-

dienām, kurās baudīja mammu gatavoto zupu. Paši bērni bija parūpējušies par
ceptām desiņām.
Pavēlā pēcpusdienā labā noskaņojumā, apguvuši jaunas prasmes ēdienu
gatavošanā, pasākuma dalībnieki devās
mājup, lai satiktos rudens ražas ballē
oktobrī.
Sociālās līdzdarbības akciju “Dari,
baudi, dalies Kandavas novadā” Kandavas novada Iespēju fonds sadarbībā
ar Borisa un Ināras Teterevu fondu izsludināja šā gada maijā, lai šajā sezonā
palīdzētu tiem, kam dārzeņu un sēklu
iegāde ir dārgs prieks. Projekta mērķis
bija aktivizēt maznodrošinātos, ģimenes
ar bērniem un cilvēkus ar ierobežotu
rocību, savu ikdienas vajadzību nodrošināšanai, iesaistoties līdzdarbības pasākumos, kuru rezultātā tiks gūta pieredze
dārzeņu audzēšanā, sagatavošanā ilgstošai uzglabāšanai un gūts gandarījums
par sasniegto savu problēmu risināšanā

un savas labklājības celšanā, kā arī mācīta prasme dalīties.
Projektā kopā tika saņemti divdesmit trīs iesniegumi, no tiem divdesmit
divi no Kandavas novada ģimenēm un
viens no Zantes Ģimenes Krīzes centra.
No ģimenēm tika iesaistīts 81 cilvēks un
no tiem 9 bērni ir pieteikti uz „Bērnu
dobes” aktivitāti. Kopumā tika pieprasītas 717 paciņas dažādu dārzeņu sēklas,
25 kilogrami sīksīpoliņu, 285 kilogrami
kartupeļi, 400 kāpostu dēsti, 225 tomātu dēsti, 42 ogulāju stādi, 19 augļu koku
stādi un 35 rudens aveņu stādi.
Visas aktivitātes tika finansētas
projekta “Dari, baudi, dalies Kandavas
novadā” ietvaros, kas atviegloja mērķauditorijas iesaisti šajā vasaras pasākumā
bez papildus izmaksām. Paldies dalībniekiem un finasētājiem par atsaucību,
kopā mēs varam izdarīt vairāk!
Projekta koordinatore
Ērodeja Kirillova

SIEVIETES TIEK AICINĀTAS VEIKT KRŪŠU IZMEKLĒJUMUS VESELĪBAS CENTRS 4 MOBILAJĀ MAMOGRĀFĀ,
kas ieradīsies 2016.gada 3.oktobrī pie Kandavas novada sociālā dienesta, Jelgavas iela 4a.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros
izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru)
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv
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PROJEKTA “VĀNENIEKIEM VESELIEM BŪT” AKTIVITĀTES
Turpinās projekta „Vāneniekiem
veseliem būt” aktivitātes.
Vasaras ģimenes pasākumi kopā ar
vasaru aizvadīti, trenažieru zālē radies
būtisks papildinājums vīriešiem - pievilkšanās kā arī 68 kilogramus smags
svaru stienis un nūjas gaida visus nūjotājus. Vānenieki laipni aicināti izmantot
dotās iespējas.
15.septembrī plkst. 12.30 Vānes

kultūras namā aicinām visus projekta
dalībniekus apmeklēt Ražas karnevālu. Apmeklētājus lūdzam ierasties kādā
rudens rotā līdzi ņemot dārza veltes, lai
uz vietas radošo izpausmju darbnīcā
radītu ko interesantu no āboliem, ķirbjiem, burkāniem, kāpostiem, kartupeļiem un citiem atnestajiem gardumiem.
Kopīgi darbosimies, atskatīsimies uz
projekta aktivitātēm deviņu mēnešu ga-

rumā un baudīsim gardu kliņģeri.
Lai visiem veselība! Uz tikšanos!
Projekta „Vāneniekiem veseliem
būt!” aktivitātes finansiāli atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds un Kandavas novada dome, organizē Vānes pagasta sieviešu klubs „GUNNA”
Gita Priede – Pileniece, projekta
vadītāja

PASĀKUMI KANDAVAS NOVADĀ
14.septembrī
10:00 -13:00 Donoru diena – Kandavas
novada sociālā dienesta telpās
13:00 Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena – Sarmas Upeslejas dzeja, Anitas
Stikānes muzikāls pavadījums- Zantes
kultūras namā
17:00 Kino bērniem “Rečets un Klarks”
ieeja 1,- eiro- Kandavas kultūras namā
15. septembrī
12:30 - 15:00 Projekta “Vāneniekiem veseliem būt” noslēguma pasākums -Vānes kultūras nams
16. septembrī
19:00 - 21:00 Muzikāls dzejas vakars
“Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc...” -Vānes kultūras nams. Dzejas lasījumi un
dziesmas Vānes sieviešu vokālā ansambļa “Par to...” izpildījumā.
21.septembrī
19:00 Mārtiņa Freimaņa dziesmu akustiskā programma “Stāsts”- izpilda grupas “Tumsa” dalībnieki- ieeja 5,- eiro;
pensionāriem un skolēniem 3,- eiroKandavas kultūras namā

22. - 24. septembrī
Latvijas čempionāts kartingā 2016
(LČ) Kandavas kartingu trase http://
www.prokart.lv/

12. oktobrī
Ivo Fomina koncerts - Kandavas kultūras namā

25. septembrī
Miķeļtirgus Kandavā - Skvēriņš pie
Bruņinieku pilskalna. Aicina pieteikties
tirgotājus. Sīkāka informācija pa tel.:
63122789 (Kandavas kultūras nams).

13. oktobrī
Liepājas jaunā teātra izrāde bērniem Kandavas kultūras namā
IZSTĀDES
No 7.09.
Betijas Čākures personālizstāde- jauniešu centrā “Nagla”

29. septembrī
19:00 Komēdija “Kā ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties” Režisore Ē. Kirillova
Zemītes tautas nama amatierteātra izpildījumā. - Kandavas kultūras nams
Ieeja EUR 1,50.

No 13.10.- 12.11
Lindas Romanovskas jubilejas izstāde –
Kandavas Mākslas galerijā

1.oktobrī 14:00
Kandavas evanģēliski luteriskās baznīcas 280 gadu jubilejai veltīts ērģeļmūzikas koncerts - Kandavas ev.lut.baznīcā

No 27.09.- 30.10.
Zantenieku foto izstāde “Dārza brīnumi
2016”- Zantes kultūras namā

2.oktobrī 10:00
Pateicības dievkalpojums veltīts Kandavas evanģēliski luteriskās baznīcas 280
gadu jubilejai – Kandavas ev.lut.baznīcā

Līdz 1. novembrim
Konkurss “Kandavas novads četros gadalaikos”. www.kandava.lv

SĀKSIES JAUNĀS KATLU MĀJAS UN SILTUMTRAŠU IZBŪVE
KANDAVĀ
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir uzsākusi būvprojektu „Biomasas katlumājas izbūve Kandavā” un
„Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve” realizāciju.
Būvprojekti paredz jaunas ar šķeldu kurināmas katlumājas izbūvi Sabiles
ielā 22, Kandavā un Kandavas pilsētas
siltumtrašu pārbūvi un izbūvi pa Ozolu,
Zīļu, Skolas, Sabiles, Talsu, Tirgus, Raiņa, Ķiršu, Liepu, Lielā, Dārza, Baznīcas,

Parka un Apiņu ielām, kā arī automatizētu siltummezglu izbūvi.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz
30.08.2017.
Uz atsevišķu posmu montāžas laiku,
ja būs nepieciešams, tiks slēgta transporta kustība, kura būs novirzīta pa
blakus ielām, paredzot piebraukšanas
iespēju pie dzīvojamajām mājām un
iestādēm vai uzņēmumiem. Par izmaiņām transporta un gājēju kustībā infor-

mācija tiks ievietota Kandavas novada
domes mājas lapā www.kandava.lv, kā
arī individuāli tiks informēti nekustamo
īpašumu īpašnieki, kuru īpašumiem tiks
traucēta piekļuve.
SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” lūdz iedzīvotājus būt iecietīgiem un saprotošiem par radītajām
neērtībām!

KANDAVAS KULTŪRAS NAMS AICINA PIETEIKTIES JAUNUS DALĪBNIEKUS
SEKOJOŠAJOS AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVOS:
- jauktajā korī “Kandava”; senioru vokālajā ansamblī “Vīgriezes”; vidējās paaudzes deju kolektīvā “Ozolāji”;
senioru deju kolektīvā “Kandavnieks”. Pieteikties zvanot pa telefonu 63122789.
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PAGASTU SVĒTKI

NOSLĒDZIES KANDAVAS NOVADA ČEMPIONĀTS
MINI FUTBOLĀ
3.septembrī Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas stadionā tika aizvadīts
Kandavas novada čempionāta fināls
mini futbolā.
Spēlē par 3.vietu tikās Z/S „Arvo” –
Pūre. Spraigā cīņā ar rezultātu 1:0 3.vietu ieguva komanda Z/S „Arvo”. 4.vietu
ieguva komanda Pūre. Savukārt, spēlē
par 1.vietu tikās komandas „Universālie sportisti” un „Kandava nereāls”. Šajā
spēlē ar rezultātu 3:1 savu meistarību
pierādīja „Universālie sportisti”, kuri
ieguva godpilno 1.vietu, 2.vietā atstājot „Kandava nereāls” komandu. Spēļu
starplaikā bija padomāts par mazākajiem futbolistiem, kuri savu meistarību
varēja rādīt dažādās aktivitātēs ar futbola elementiem.
Čempionāta vērtīgākā spēlētāja titulu ieguva Mārcis Červoņikovs (“Universālie sportisti”), rezultatīvākais spēlētājs bija Edžus Viļumsons (“Universālie
sportisti”), labākais aizsargs – Kaspars
Lasmanis (“Zaļais serviss”), labākais

1.vietas ieguvēji- komanda “Universālie sportisti”
vārtsargs – Mārcis Rēderis (“Universālie
sportisti”), labākais uzbrucējs – Renards
Rozītis (Z/S Arvo). Paldies komandām

par izturību visas sezonas garumā un
tiekamies zāles sezonā!
Egita Grundmane

AR SVĒTKIEM „NĀC LUSTĒT ZEMĪTĒ!”
NOSLĒDZAS SVĒTKI PAGASTOS
27.augustā Zemītes pagasts savus
iedzīvotājus un viesus priecēja ar aktīvo atpūtu, muzikāliem priekšnesumiem, teātra mākslu un citām aktivitātēm. Sev tīkamas nodarbes varēja
atrast gan liels, gan mazs svētku “Nāc
lustēt Zemītē!” apmeklētājs.
Svētkus atklāja Kandavas novada
domes priekšsēdētāja vietnieks Alfreds
Ķieģelis un pagasta pārvaldes vadītāja
Rita Diduha, vēlot visiem priecīgus, ar
sporta kausiem bagātus svētkus. “Godīgu, bezkompromisa cīņu, lai uzvar
stiprākais,” sportistiem vēlēja Kandavas
novada Kultūras pārvaldes vadītājas
vietniece Iveta Grunte. “Savukārt, tiem,
kas baudīs kultūras programmu- lai ir
bauda dvēselei!”
Saulainā un siltā diena iesākās ar komandu sporta spēlēm, uz kurām bija ieradušies sportisti ne tikai no Kandavas,
bet arī no kaimiņu novadiem. Kā ierasts,
“Sporta klubs Kandava” bija sarūpējis
arī individuālo sacensību disciplīnas un
netradicionālās sporta spēles, lai pazīstamos sporta veidus padarītu interesantākus. Katrs varēja piedalīties šaušanā
ar gaiseni, šautriņu un šķīvīšu mešanā,
apavu siešanā un krosā. Dienas otrajā
pusē tika sumināti labākie sportisti.
Lai interesanti būtu arī mazākajiem
pagasta iedzīvotājiem, bija izveidots bēr-

Zemītes ļaudis sveic Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Iveta Grunte
nu stūrītis ar piepūšamajām atrakcijām,
spēlēm mazajiem un sejiņu apgleznošanu. Pieprasīta atrakcija bija ūdensbumbas, lai piedalītos jautrajā piedzīvojumā
uz ūdens, bērni stāvēja garā rindā.
Pirms kopīgās pusdienu zupas baudīšanas, pagasta iedzīvotājus un viesus
pie skolas priecēja zemītnieka Toma
Kazimirisaņeca un draugu koncerts.

Pēcpusdienā notika Cēres amatierteātra izrāde “Antona traģēdija”. Vakarā uz
koncertu “Kino Romances” aicināja īpašie viesi- dziedošā aktrise Karīna Tatarinova un ģitārists Ivars Hermanis, bet
vakarā ikviens varēja izlustēties ballē pie
galdiņiem.
Līga Šupstika
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“BET BET” 25 GADU JUBILEJAS KONCERTS KANDAVĀ
19.augusta vakarā Kandavas brīvdabas estrādē Ozolāji ar 25 gadu jubilejas Lielo koncertu viesojās populārā
un tautā iemīļotā grupa “Bet bet”.
Sagaidot jubileju, grupa bija apzinājusi vietas Latvijā, kurās savas pastāvēšanas gados nav muzicējusi, vai arī darījusi to ļoti reti. Viena no šādām vietām
ir Kandava, un mums bija tā ekskluzīvā
iespēja baudīt brīnišķīgo jubilejas programmu.
Divu stundu garajā koncertā emocijas no skatītājiem uz mūziķiem bangoja
augstu vilni, sitot plaukstas mūzikas ritmā, šūpojoties līdzi dziesmu melodijām
un aktīvi dziedot līdzi tām.
Pēc koncerta mūziķus sveica Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Normunds Štoferts, dāvinot viņiem
sarkanas rotaļlietu izmēra mašīnas Ferrari, un novēlot, lai būtu pamatojums
turpmākajos koncertos dziedāt dziesmu “Kāpēc man nav sarkans Mercedes”,
kas klausītājiem ir ļoti mīļa. Zemnieku
saimniecības “Indāni” saimniece Signe
Ezeriņa dāvāja pļavās lasītas zāļu tējas,
lai iemīļotie mūziķi stiprinātos un ziemā
neslimotu. Ar ziediem grupu sveica arī
daudzi skatītāji.
Koncerta laikā debesīs virs Ozolājiem riņķoja melni negaisa mākoņi, kas
izlija un nogranda pār estrādi tikai pēc
koncerta, apliecinot to, ka mūziķi un

skatītāji bija pelnījuši skaistu koncertu
bez negaisa. Tas nekas, ka lietus nedaudz
patraucēja fotografēšanos ar faniem un
autogrāfu dalīšanu Guntara Rača dzejoļu grāmatā un uz iegādātajiem diskiem.
Kā, mājup ejot, atzina klausītāji- tas
bija brīnišķīgs, emocionāls muzikāls
baudījums!
Paši mūziķi savā mājas lapā draugiem.lv ierakstījuši sekojošus vārdus
mums, Kandavas koncerta publikai:
“Sirsnīgs paldies, kandavnieki! Tas
bija neaizmirstams koncerts. Laimīgā
kārtā to piefiksēja Latvijas Radio 2 un

ierakstu varējām noklausīties 3. septembra vakarā. Paldies par aplausiem, gaismiņām un stāvovācijām. Tas bija aizkustinoši....”
Grupa “Bet bet” izveidojās 1991.
gada martā, tajā no dibināšanas brīža
muzicē Zigfrīds Muktupāvels, Guntars
Račs un Uģis Tirzītis, bet no 2006.gada
Andris Alviķis. Divdesmit piecu gadu
laikā grupa izdevusi astoņus studijas albūmus un četras labāko dziesmu izlases.
Apbraukājusi gandrīz visu Latviju un
uzstājusies arī ārzemēs.
Dagnija Gudriķe

“NAGLĀ” ATVĒRTA BETIJAS ČĀKURES PERSONĀLIZSTĀDE
7.septembrī Kandavas jauniešu
centrā “Nagla” notika kandavnieces
Betijas Čākures pirmās personālizstādes atklāšana. Izstādi atklāja jauniešu
centra vadītāja Jana Kašlaja un tajā
piedalījās arī novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa. Apsveicot Betiju ar pirmo izstādi, viņa vēlēja
panākumus zīmēšanā un citās kultūras un mākslas jomās, kurās darbojas
meitene.
Betija Čākure mācās Kandavas Kāŗļa Mīlenbaha vidusskolas 12.klasē, absolvējusi Kandavas Mākslas skolu un
patreiz vēl mācās šīs skolas mūzikas
nodaļā, kur apgūst akordeona un klavierspēli. Ar labiem panākumiem Betija
piedalījusies vietēja mēroga un starptautiskajos akordeonistu konkursos. Pasākuma apmeklētājiem bija pārsteigums,
ka bez akordeonistes dotībām, Betijai
piemīt vēl citi talanti, viņa brīvajā laikā
zīmē, apguvusi interešu izglītībā porcelāna apgleznošanu, patīk ēst gatavošana,
tāpat viņa ļauj vaļu lidojumiem fantāzijas pasaulē, tos arī pierakstot.
Kā izstādes atklāšanā atzina pati Be-

tija, sadūšoties savus zīmējumus parādīt
citiem, nemaz nav bijis viegli. “Izstādi
piedāvāja rīkot manas klasesbiedrenes
mamma Baiba. Sākumā nebiju pārliecināta, vai darbi ir izstādīšanas vērti. Bet
sapratu arī, ka šāda iespēja katru dienu
netiek piedāvāta. Parādīju darbu fotogrāfijas „Naglas” vadītājai Janai Kašlajai
un viņa palīdzēja man izstādes tapšanā.
Pārsvarā es zīmēju un gleznoju pa vasarām, jo tad vairāk brīva laika. Zīmēju, klausoties mūziku, ietekmējoties no
mirkļa noskaņojuma. Krāsas man gan
dod enerģiju, gan nomierina. Tāpēc izstādē redzami gan koši rudens motīvi,
gan ziemas miers. Lielākoties man patīk
gleznot ar siltiem krāsu toņiem. Nepadodas zīmēt un gleznot cilvēkus, tāpēc
izstādē redzami uzgleznoti dabas skati
vai dzīvnieki. Esmu pabeigusi Kandavas
mākslas skolu, bet izstādes darbi tapuši
pēc šīs skolas beigšanas. Zīmēšana nav
mans vienīgais hobijs. Mīlu mūziku,
labprāt spēlēju akordeonu. Patīk cept
kūkas. Ir interese par robotiku un dažādām valodām, it īpaši Āzijas valodām.
Aizraujos ar grāmatu lasīšanu, pārsva-

rā lasu fantāzijas žanru, bet interesē arī
tādi autori kā Šekspīrs, Gēte un vēl citi.”
Draugi, klases biedri, skolotāji un izstādes organizatori novēlēja Betijai turpināt izkopt zīmēšanu un arī citus savus
talantus.
Izstāde būs apskatāma līdz decembrim.
Dagnija Gudriķe

12.

KANDAVAS NOVADA VĒSTNESIS

Kamēr Tev sirds ir saulē
Tu neesi lieks.
Kamēr vien Tevī ir saule
Mūžs Tevi nesalieks!

Sirsnīgi sveicam dzīves nozīmīgajās
gadskārtās septembra jubilārus!
Lonija Linde, Mirdza Šmite, Antoņina Dravniece,
Mārtiņš Feldbergs, Aina Putniece, Ausma Vīksna,
Juzefa Klaucēna, Herberts Druviņš,
Vilma Vilumsone, Eižens Grēniņš, Arnolds Untiķis,
Aldonis Rašmanis, Andris Irbe, Elza Vilka,
Biruta Salma, Skaidrīte Graudēvica
Vēlam stipru veselību un saulainus
turpmākos dzīves gadus!
Paldies par Jūsu mūža devumu!
Kandavas novada pensionāru biedrība

Ar prieku informējam, ka Kandavas pilsētas
bibliotēka ar 12.septembrī atvērta
apmeklētājiem jaunajās telpās Kandavā,
Lielā iela 11. Telefons: 63122625.
Ir pieejams internets.
Bibliotēkas darba laiks:
pirmdienās 10:00 - 16:00
otrdienās
10:00 - 17:00
trešdienās 10:00 - 17:00
ceturtdienās 10:00 - 17:00
piektdienās 10:00 - 16:00
sestdienās 10:00 - 14:00
svētdienās slēgts
(katra mēneša otrā trešdienā - slēgts).

Vēlos izteikt pateicību Guntaram Indriksonam par
nozaudētā telefona atrašanu.
Raivo Dedils
Sporta un atpūtas centrs BD Kandavā Kūrorta ielā 1,
3.un 4.stāvā aicina uz nodarbībām trenažieru zālē, fitnesa zālē, kur padomus jaunatnācējiem sniedz instruktors.
Ārstniecisko vingrošanu bērniem, kas notiks otrdienās pēc
iepriekšēja pieraksta; TRX, aerobikas, zumbas un vingrošanas nodarbībām ar pilašu elementiem, kā arī aicina apmeklēt
saunu(piektdienās) un dušu. Darba laiks: pirmdienās, trešdienās, piektdienās no 15:00 – 21:00. Informācija pa telefonu
63107204; 26303869
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, ka
sakarā ar to, ka no 2016.gada 1.javnāra spēkā stājies Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas pakalpojumu sniedzējam uzliek par pienākumu uzstādīt objektiem komercuzskaites mēraparātus un veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti
pēc tiem, Kandavas novadā pakāpeniski minētajā likumā noteiktajā pārejas periodā tiek uzstādīti komercuzskaites mēraparāti, pēc kuriem arī pakalpojumu lietotājiem turpmāk tiks
aprēķināta samaksa par saņemto pakalpojumu.

2016.GADA SEPTEMBRIS

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
2016.gada augustā reģistrēti 7 jaundzimušie,
Bērniem doti vārdiEdvards, Elvita, Elza,
Dāvids, Kristers, Marks
un Rebeka Kristija

Sveicam vecākus!

Kandavas novada dome

Sveicam!

Septembrī Zelta kāzas atzīmēs trīs pāri:
Geņa un Andrejs Šmeldes;
Austra Irēna un Voldemārs Vectīreļi
Velta un Raimonds Plankāji
Sveicam jubilārus!
Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru biedrība

Tas brīdis, kurā kopā esam- tā ir dzīve
Un tik, cik otram dodam,
Tik arī pretī saņemam mēs otra sirdi…
Sveicam Zelta kāzu jubilejā Geņu un Andreju Šmeldes
Zantes pensionāru biedrība “Sarma”

Zinību mēnesī Kandavas novada muzejā no 9. septembra
būs apskatāma Jaunpils vidusskolas sagatavošanas un
jaunāko klašu ilggadējās skolotājas Mirdzas Ķergalves
ābeču kolekcija. Viņas darba gaitā līdz 2000. gadam
bija sakrātas 25 ābeces, pārsvarā latviešu, bet pēc tam
mērķtiecīgi vāktas ābeces dažādu tautu valodās, un tagad
to skaits ir sasniedzis 50.
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” informē
iedzīvotājus, ka apkures tarifs 2016./2017.gada
sezonā nemainīsies!

LĪDZJŪTĪBA

Kandavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2016.gada augustā izdarīti
septiņi ieraksti miršanas reģistrā:
Jānis Ruskulis (1932.), Gaļina Šenda (1936.),
Ilgonis Kalniņš (1935.) no Kandavas, Agris Boldiņš (1985.) un
Vitolds Paldiņš (1965.) no Cēres pagasta,
Aivars Kārņups (1939.) no Matkules pagasta,
Milda Sniķere (1921.) no Sabiles.
Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem!
Kandavas novada dome
Kandavas novada pensionāru padome
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